MATCOMP s.r.o.
Nabídka kurzù
Pomùžeme Vám s pøípravou na nástup
do zamìstnání.
Nauèíte se zacházet s PC, využívat
internet a elektronickou poštu, psát
životopis a žádost o místo.

Time management

Microsoft Office - Word, Excel

Zaèínáme s PC

Práce s kanceláøskými programy dnes patøí
ke standardním požadavkùm zamìstnavatelù.
Nauèíme Vás vytváøet a upravovat textové
dokumenty, zadávat vzorce, filtrovat data a mnoho
dalšího.

Gimp - úprava digitálních fotografií

Nauète se ještì úèelnìji hospodaøit
se svým èasem.
Poradíme Vám, jak si efektivnìji
organizovat práci, pomùžeme s analýzou
Vašich silných a slabých stránek.

CorelDRAW - vektorová grafika

Vaše fotografie se stanou ozdobou rodinného alba!
Nauèíme Vás napø. vylepšit barevné podání snímkù, odstraòovat efekt
èervených oèí, provádìt fotomontáže, koláže, vkládat ozdobné
rámeèky a text do fotografií.

Dejte prostor svému kreativnímu já!
S námi proniknete do základù kreslení na pc, nauèíte se vytváøet
letáky,brožurky, vizitky a další tiskové materiály, loga, obrázky,
pøípadnì grafiku pro web.

Ukázky prací našich klientù:

Ukázky prací našich klientù:

Tvorba propagaèních materiálù a webdesign
Pokud o Vás Vaši klienti nevìdí, nemohou Vás ani kontaktovat.
Proto o sobì dejte vìdìt. Navrhneme Vám propagaèní materiály pøesnì na míru.

Prezentaèní CD
 Prestižní záležitost - letáèek Vám mùže dát každý, ale mùže se
také pochlubit svým vlastním firemním CD?
 Efektní možnost pøehlednì prezentovat velké množství
informací
- kapacita CD je velmi vysoká.
 Lze zaèlenit fotografie, videa, hry.
 Multimediální prezentace všech Vašich akcí.
 Nízké náklady na zpracování zakázky.
 Nulová údržba (oproti webu).
 Snadné množení produktu.
 Dostupnost - staèí jen PC s CD mechanikou.
 Velmi nízká kusová cena.

Tištìné materiály
Pøípadný zákazník nepotøebuje poèítaè ani jiné zaøízení, aby se
mohl seznámit s Vaší nabídkou.
Nejèastìjší zpùsob propagace v místech, kde dochází
k osobnímu styku se zákazníkem (na veletrzích, v prodejnách ...)

WWW stránky
Proè jsou dùležité webové stránky?
Nejlevnìjší možná propagace. Aktualizace Vás stojí minimum
nákladù.
Na WWW stránky lze umístit témìø libovolné množství informací.
Pøístup potencionálních zákazníku odkudkoliv.
My pro Vás navrhneme a zrealizujeme webové stránky využívající
redakèní systém a zaškolíme Vás v jeho použití.
Proè mít redakèní systém?
Máte svùj web pod kontrolou - aktualizace mùžete provádìt sami
a ihned.
Jednoduchá obsluha.

Podrobné informace získáte na:
Adresa:
Tel.:
E-mail:

A. Kratochvíla 3, 67401 Tøebíè
777 671 744
matesova@matesova.cz

www.matesova.cz

